BEENBEWERKEN VOOR KINDEREN
Ans Nieuwenburg-Bron en Anneke Boonstra
Ideeën om uit te werken
Snorrebot
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Spaar kalkoenenbotjes van de poten, of varkenspootjes op.
Zaag de koppen eraf. Er blijft iets over van ongeveer 6 cm lang.
Haal het merg er eventueel uit.
Boor een gat door en door, zodat de twee kanten even zwaar zijn. Als dat niet zo is, doet hij
het niet.
Doe er een getwijnde draad in (deze kan terug veren) op onderstaande manier. De draad
moet ongeveer 70 cm lang zijn. Knoop de einden dicht.

Als je nu eraan trekt en terugveert, dan gaat het botje draaien en maakt een snorrend
geluid. Vroeger deed je dit op het schoolplein met een touwtje en een knoop. In de ijzertijd
gebruikten wij dit geluid om je 's morgens uit bed te krijgen.

Gebruik: Waarschijnlijk als ritueel iets.

Rasp
a. Neem een rib van rund, geit, schaap of varken (slager ??? slachthuis ???)
b. Vijl er hapjes uit, zodat het geluid maakt als je langs de hapjes strijkt met een stokje.

Gebruik:Bij muziek maken of zang begeleiden.
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Rammelaar

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zaag van een stuk schenkel een dunne plak
Vijl dit glad zo rond mogelijk
Haal uit de lengte van de schenkel een staafje en maak dat ook zo rond mogelijk
Maak een kraal met een gat (Van bot of van gebakken klei)
Schuif de kraal op het staafje
Boor 2 gaatjes in de zijkanten van de schijf
Steek het staafje daarin

TIP: een staafje van hoorn of gewei is minder breekbaar.
Hanger
a. zaag van een schenkel ringen af
b. vijl deze mooi af

c. boor aan een hoek 2 gaatjes of bind er zo een leertje aan en je hebt een hanger
d. eventueel kun je het oppervlak nog versieren met krasjes of gaatjes
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Dasring
a.
b.

Zaag een stuk schenkel af
Maak hem mooi glad en versier hem eventueel

Soort gesp
-Maak 2 dunne schijfjes been van een schenkel. Sterker is nog 2 ringen van een hoorn.
-Schuur ze glad.
-En maak er een gesp van zoals hieronder.
Links zet je het leertje vast.

Andere soort gesp

a.
b.
c.

zaag een ring af van een schenkel
vijl en schuur hem glad
maak er eventueel versieringen op

Behendigheid - spelletje
a. zaag een ring af van een schenkel
b. vijl en schuur hem glad
c. maak hem vast aan het eind van een stokje
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d. slinger de ring van voor naar achteren en probeer met een plotselinge beweging de ring over de
top van de stok te krijgen

Spintol
a.
b.
c.
d.
e.

Begraaf 3 maanden een koehoorn met pit
Sla er dan de pit uit
Zaag van de pit een laagje af van 2 vingers dik
Boor een gat in het midden
Zet er een houten of benen stokje in

Sierspeld, speerpunt, priem, stokje voor spintol, staafje voor rammelaar.
Deze kun je allemaal maken uit de lengte van een stuk schenkel

Hanger
a.
b.
c.

haal een stuk rib
zaag er een klein stukje af
maak het stukje mooi glad
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d.
e.

peuter het vaste merg er uit zodat er een draadje doorheen kan
versier de buitenkant eventueel

Hangertje
a.
b.
c.
d.

Zaag plaatjes uit van een schenkel
Vijl ze in de gewenste vorm
Boor een gaatje
En versier ze zo nodig

Wat je kunt maken van het schouderblad van een rund
a.

Zaag van een schouderblad de kom en de kam af

B
b.
c.

Boor gaten in het merg
Sudder het bot uit
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Je kunt er van maken:

-weefkaartjes

-sierspeld
-de plaatjes van een bandweven apparaat met sleufjes en gaatjes

-briefopener (van de vleugel = B)
-spintol
LET OP: Maak laagjes en zorg, dat de tol een
bepaald gewicht krijgt.
LET OP: hoeft niet perse van het massieve stuk

Heel veel succes
ANS VAN DE NIEUWENBURG - BRON
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